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ส่วนที ่3 

ทิศทางการพัฒนา 

วสัิยทัศน ์พันธกิจ กลยุทธ์ เปา้ประสงค์ 

และอัตลักษณข์องสถานศึกษา 



ห น้ า  |49 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  ประจ าปีงบประมาณ  2557 

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
 

 

 

 

สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน เป็นรูปดอกรักแกะเป็นกลีบวางเรียงอยู่ในวงกลม 

คติพจน์ประจ าโรงเรียน “นตฺถิ  ปญฺญา  สมา อาภา” แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี 

ปรัชญาของโรงเรียน เรียนดี ประพฤติดี มีน้ าใจริเริ่ม รอบรู้ คู่คุณธรรมมีวัฒนธรรม  

                น าศรีวิชัยให้รุ่งเรือง 

สีประจ าโรงเรียน เขียว เหลือง ด า 

 เขียว พลังสีเขียวแห่งทุ่งหญ้า 

 เหลือง ความรุ่งโรจน์มั่งมีดุจรวงข้าว 

 ด า ความมีอ านาจมีเกียรติ 

ดอกไม้ประจ าโรงเรียน ดอกรัก 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน    

 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน            
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 

อักษรย่อชื่อโรงเรียน ศ.ว. 
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วิสัยทัศน์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม น าสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
Cherish Thai-ness, desire to learn, together with morality, and stand out in the 

world based on the Sufficiency Economy Philosophy. 

พันธกิจ 
1. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ 
4. พัฒนาศักยภาพครูทั้งระบบตามมาตรฐานสากล 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล  

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ และมีคุณธรรม 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ 
4. พัฒนาศักยภาพครูทั้งระบบตามมาตรฐานสากล  
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล  

เป้าประสงค์ 
 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก รักความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน อ่อนน้อม พร้อมความพอเพียง 
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ความสอดคล้องของกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ปีงบประมาณ  2557  
ความคาดหวังของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
 

ความคาดหวัง 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมายความส าเร็จ 
  

กลยุทธ์/โครงการที่รองรับ  
ปีงบประมาณ  2557 

ด้านผู้เรียน  
ข้อที่ 1 เป็นเลิศทางวิชาการ: 
นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สูง 

ข้อที่ 1 เป็นเลิศทางวิชาการ : 
1.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
     ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่ง 
     ของคะแนนเต็มข้ึนไป 
1.2 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
     ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่ง 
     ของคะแนนเต็มข้ึนไป 
1.3 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
     ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของ 
     คะแนนเต็มขึ้นไป 
1.4 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
     ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือ 
     ครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มข้ึนไป 
1.5 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ         
     ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตั้งแต่ 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานสากล  
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการตามแผน 
   1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ด้านความรู้ ทักษะ และการคิด 
อย่างเป็นระบบ 
   2. โครงการส่งเสริมนักเรียนมีทักษะ
ในการท างานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 
   3. โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานสากลบน 
พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง8กลุ่มสาระฯ  
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ความคาดหวัง 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมายความส าเร็จ 
  

กลยุทธ์/โครงการที่รองรับ  
ปีงบประมาณ  2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อที่ 2 ส่ือสารสองภาษา: 
นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมี
ทักษะและความสามารถด้านภาษา 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
ระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศ
ที่มีคุณภาพการศึกษาสูง ทั้งเพ่ือ
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพ่ือ
การติดต่อสื่อสาร เพ่ือการน าเสนอ
ผลงาน เพื่อการโต้แย้งให้เหตุผล  

     ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มข้ึนไป 
1.6 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ            
     ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตั้งแต่ร้อยละ  
     50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป 
1.7 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ          
     ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาศิลปะตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่ง 
     ของคะแนนเต็มข้ึนไป 
1.8 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ           
     ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือ 
     ครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มข้ึนไป 
ข้อที ่2 ส่ือสารสองภาษา : 
2.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่ทักษะความสามารถด้านการพูด/ 
     เขียนภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ อยู่ในระดับดี โดยการประเมินจากครูผู้สอนและ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิ (โรงเรียนจัดให้มีการประเมิน) 
2.2 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่ได้รับเชิญหรือคัดเลือกให้เข้าร่วม 
     แสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รางวัลเกี่ยวกับ การพูด/การเขียนภาษาอังกฤษรูปแบบ 
     ต่างๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่วนกลาง และ 
     หน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 
2.3 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิง 

   4. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนานักเรียนตามมาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กลยุทธ์ที่ 2 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย  
ใฝ่เรียนรู้ และมีคุณธรรม  
โครงการตามแผน 
   1. โครงการส่งเสริมนักเรียนมี             
สุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
   2. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ 
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และ
นันทนาการ 
   3. โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   
   4. โครงการดอกรักอาสา พัฒนา
สิ่งแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์พลังงาน 
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
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ความคาดหวัง 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมายความส าเร็จ 
  

กลยุทธ์/โครงการที่รองรับ  
ปีงบประมาณ  2557 

และเพ่ือการเจรจาความร่วมมือทั้ง
ด้านการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียน และนักเรียนโรงเรียน
มาตรฐานสากลมีความสนใจเรียน
วิชาภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง
เพ่ิมมากข้ึน 

     วชิาการ/บทความเป็นภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารวิชาการท่ีจัดท าโดย 
     โรงเรียน หรือเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส่วนกลาง หรือวารสารทางวิชาการท่ีจัดท าโดย 
     หน่วยงานอื่น (เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเอกสาร 
     วชิาการส าหรับเผยแพร่ผลงานของนักเรียน) 
2.4 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่ทักษะความสามารถด้านการพูด/ 
     เขียนภาษาไทยรูปแบบต่างๆ อยู่ในระดับดี โดยการประเมินจากครูผู้สอนและ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิ (โรงเรียนจัดให้มีการประเมิน) 
2.5 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่ได้รับเชิญหรือคัดเลือกให้เข้าร่วม 
     แสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับ การพูด/การเขียนภาษาไทยรูปแบบ 
     ต่างๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่วนกลาง และ 
     หน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 
2.6 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิง 
     วชิาการ/บทความภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารวิชาการท่ีจัดท าโดยโรงเรียน  
     หรือเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส่วนกลาง หรือวารสารทางวิชาการท่ีจัดท าโดยหน่วยงาน 
     อ่ืน (เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการส าหรับ 
     เผยแพร่ผลงานของนักเรียน) 
2.7 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่อ่านหนังสืออ่ืนที่ไม่ใช่หนังสือเรียน 
     อย่างน้อยภาคเรียนละ 15 เล่ม (โรงเรียนจัดให้มีการส่งเสริมการอ่านและติดตาม 
     ประเมินผล) 

   5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน 
   6. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารและการเรียนรู้  
โครงการตามแผน 
   1. โครงการส่งเสริมการอ่านและการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ 
   2. โครงการส่งเสริมการใช้สื่อ 
เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาค้นคว้าและ
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
   3. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม 
   4. โครงการศึกษาและใช้ 
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
อย่างรอบด้าน 
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ข้อที่ 3 ล้ าหน้าทางความคิด : 
นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
(Creative Thinking) มีความคิด
อย่างวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Thinking) และมีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking)
รวมถึงมีทักษะความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ (Analytical 
Thinking) ในการแก้ปัญหา และ
ในการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้สูงใน 

2.8 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่วัดทักษะ 
     ความสามารถทั้ง 4 ด้าน จากเครื่องมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของ 
     คะแนนเต็มขึ้นไป (ส่วนกลางจัดให้มีเครื่องมือกลางและด าเนินการทดสอบ) 
2.9 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่โครงการคัดเลือกเข้าสอบวัด 
     ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB, TOEFL  
     CBT, TOEFL IBT, IELTS, TOEIC หรืออ่ืนๆ ที่มีคะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนน  
     TOEFL IBT ไม่ต่ ากว่า 53 (สุ่มเลือกนักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ของนักเรียนชั้น ม.6  
     เข้าสอบโดยโรงเรียนหรือโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย) 
ข้อที่ 3 ล้ าหน้าทางความคิด : 
3.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่มีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
     (Independent Study) ทางด้าน ICT เช่น เกมส์/หุ่นยนต์/โปรแกรมประยุกต์/ 
     หนังสือ/Animation เป็นต้น ที่ได้รับการเชิญหรือคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/ 
     แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนที่การศึกษา  
     สว่นกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 
3.2 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนการทดสอบด้านการเขียนและการอ่าน 
     ภาษาไทยจากเครื่องมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป  
     (เน้นวัดความสามารถในการเขียนที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความมี 
     วิจารณญาณ และการวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามแนว PISA โดย 
     สว่นกลางจัดให้มีเครื่องมือกลางและด าเนินการทดสอบ) 
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ระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศ
ที่มีคุณภาพการศึกษาสูง 

3.3 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนการทดสอบด้านคณิตศาสตร์จากเครื่องมือกลาง 
     ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป (เน้นการวัดความสามารถ ในการ 
     คิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามแนว PISA โดยส่วนกลางจัดให้มี 
     เครื่องมือกลางและด าเนินการทดสอบ) 
3.4 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนการทดสอบด้านวิทยาศาสตร์จากเครื่องมือ 
     กลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป (เน้นการวัดทักษะ 
     กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถ 
     ในการแก้ปัญหาตามแนว PISA และความสามารถในการท าปฏิบัติการทาง 
     วิทยาศาสตร์ โดยส่วนกลางจัดให้มีเครื่องมือกลางและด าเนินการทดสอบ) 
3.5 นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ PISA ในปี พ.ศ.2558  
     มีคะแนนการสอบด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
     คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนนานาชาติที่เข้าร่วมโครงการ PISA ในปีเดียวกัน (โครงการ 
     ประสานกับ สสวท. ให้โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นอีกกลุ่มตัวอย่างหนึ่งในการสอบ  
     ท านองเดียวกับกลุ่มโรงเรียนสาธิต กลุ่มโรงเรียนเอกชน ฯลฯ) 
3.6 นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ TIMSS ในปี พ.ศ. 
     2558 มีคะแนนการสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
     คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนนานาชาติที่เข้าร่วมโครงการ TIMSS ในปีเดียวกัน (โครงการ 
     ประสานกับ สสวท. ให้โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นอีกกลุ่มตัวอย่างหนึ่งในการสอบ  
     ท านองเดียวกับกลุ่มโรงเรียนสาธิต กลุ่มโรงเรียนเอกชน ฯลฯ) 
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ข้อที่ 4 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค:์ 
นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมี
ทักษะความสามารถในการศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent 
Study) และมีความสามารถผลิต
ผลงานด้านต่างๆ ด้วยตนเองอย่าง
มีคุณภาพสูง 

ข้อที่ 4 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์: 
4.1 ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ทุกด้าน 
     ทั้งด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและ 
     วัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ ของ 
     นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่ได้รับการประเมินจากครูและผู้ทรงคุณวุฒิว่า เป็น 
     ผลงานที่มีคุณภาพในระดับดี จากงานแสดงผลงานประจ าปีที่โรงเรียนจัดขึ้น (โรงเรียน 
     จัดให้มีการแสดงและการประเมินผลงานประจ าปี) 
4.2 ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ทุกด้าน 
     ทั้งด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและ 
     วัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ ของ 
     นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่ได้รับเชิญหรือคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/ 
     แข่งขัน หรือได้รับรางวัล จากงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนที่การศึกษา  
     สว่นกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 
4.3 ร้อยละของเรื่อง/บทความของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่เขียนขึ้นจาก 
     ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่ได้รับการตีพิมพ์ 
     เผยแพร่ในเอกสารวิชาการที่จัดท าโดยโรงเรียน หรือเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส่วนกลาง  
     หรือวารสารทางวิชาการท่ีจัดโดยหน่วยงานอื่น (เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่วนกลาง และ 
     หน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานของนักเรียน) 
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ข้อที่ 5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก : 
นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะมีส านึกใน
การบริการสังคม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและมีจิตส านึก
ในการส่งเสริมพิทักษ์และปกป้อง
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปะ 
วัฒนธรรมและสถานภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศอาเซียนในระดับสูง 

ข้อที่ 5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก : 
5.1 ร้อยละของผลงานที่เกี่ยวกับการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3    
     และ ม.4-ม.6 ที่นักเรียนท าข้ึนด้วยความคิดริเริ่มของตนเองที่ได้รับการประเมินว่า มี 
     ผลงานอยู่ในระดับดี จากครูและผู้ทรงคุณวุฒิ จากงานการแสดงผลงานที่โรงเรียนจัด 
     ขึ้น (โรงเรียนจัดให้มีการแสดงและการประเมินผลงานประจ าปี) 
5.2 ร้อยละของผลงานที่เกี่ยวกับการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3   
     และ ม.4-ม.6 ที่นักเรียนท าข้ึนด้วยความริเริ่มของตนเองที่ได้รับเชิญหรือคัดเลือกให้เข้า  
     ร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัล จากงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก  
     (เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/ 
      แข่งขัน) 
5.3 ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เก่ียวกับ 
     สิ่งแวดล้อม ที่นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่ได้รับเชิญหรือคัดเลือกให้เข้าร่วม   
     แสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัล จากงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขต 
     พ้ืนที่การศึกษา ส่วนกลางและหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 
5.4 ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เก่ียวกับ 
     เรื่องของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่ได้รับเชิญหรือ 
     คัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัล จากงานที่จัดโดย 
     หน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่วนกลาง และหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวที 
     การแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 
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การจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
(World-Class Standard)  
1. ด้านคุณภาพวิชาการ 
 1.1 โรงเรียนจัดหลักสูตรทางเลือก
ที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล ได้แก่ 
หลักสูตร English Program (EP) 
Mini English Program (MEP) 
International English Program 
(IEP) หรือหลักสูตรความเป็นเลิศ
เฉพาะทาง 
 1.2 โรงเรียนจัดหลักสูตรที่ส่งเสริม
ความเป็นเลิศตอบสนองต่อความ
ถนัดและศักยภาพ                 
ตามความต้องการของผู้เรียน 
1.3 โรงเรียนจัดหลักสูตรด้าน
อาชีพ (ปวช. ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา) 
  

 
 
 
คุณภาพวิชาการ 
1. ร้อยละของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรทางเลือกตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 
2. ร้อยละของนักเรียนทีเ่รียนหลักสูตรด้านอาชีพ (ปวช. ในโรงเรียนมัธยมศึกษา) 
3. ร้อยละของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรตามมาตรฐานสากล 
4. ร้อยละของนักเรียนที่เรียนรายวิชาทฤษฎีองค์ความรู้ การเขียนเรียงความขั้นสูง  
    โลกศึกษา และการสร้างโครงงาน 
คุณภาพของครู 
1. ร้อยละของครูด้านวิชาการที่ผ่านการประเมินความเชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับชาติ 
2. ร้อยละของครูผู้สอนด้านอาชีพที่ผ่านประเมินความเชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับชาติ 
3. ร้อยละของครูที่มีผลงานวิจัยโครงงาน หนังสือ บทความ หรือเป็นวิทยากร 
4. อัตราการเพ่ิมของครูที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
5. ร้อยละของครูที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
6. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของครูที่เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดให้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาชาติ 
การวิจัยและพัฒนา 
1. ร้อยละของครูทีม่ีผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ  

1 เรื่อง 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาศักยภาพครูทั้งระบบตาม
มาตรฐานสากล  
โครงการตามแผน 
   1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบตามมาตรฐานสากล 
   2. โครงการส่งเสริมการนิเทศ วิจัย 
และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
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1.4 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 
1.5 ปรับลดเนื้อหาเพิ่มความ
เข้มข้นของ เนื้อหาหรือกิจกรรมสู่
มาตรฐานสากล (ทฤษฎีองค์
ความรู้) การเขียนเรียงความขั้นสูง 
โลกศึกษาการสร้างโครงงาน 
เนื้อหาสู่สาระการเรียนรู้ 
ที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
 1.6 ลดเวลาสอน เพ่ิมเวลาเรียนรู้
ด้วยตนเองให้แก่นักเรียน 
 1.7 โรงเรียนใช้หนังสือ ต าราเรียน 
สื่อที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 1.8 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน 
โดยพัฒนาใช้ระบบห้องเรียน
คุณภาพ (Quality Classroom 
System) 
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1.9 โรงเรียนใช้ระบบวัดผลและ
ประเมินผลแบบมาตรฐานสากล 
โดยประเมินจากการสอบข้อเขียน 
สอบปากเปล่า สอบสัมภาษณ์ และ
สามารถเทียบโอนผลการเรียนกับ
สถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

  

บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
(Quality System 
Management) 
1. ด้านคุณภาพของผู้บริหาร 
 1.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และ
สามารถน าโรงเรียนสู่การเป็น
มาตรฐานสากล 
 1.2 ผู้บริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ 
 1.3 ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทาง
วิชาการท่ีมีผลงานปรากฏเป็นที่
ยอมรับ 

 
 
 
คุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน 
 1. ร้อยละของผู้บริหารที่จัดการศึกษาได้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 2. ร้อยละของผู้บริหารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เกี่ยวข้อง TQA 
 3. ร้อยละของผู้บริหารที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 
 4. ร้อยละของผู้บริหารสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
 

กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล  
โครงการตามแผน 
   1. โครงการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากล 
   2. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ ข้อมูลสารสนเทศ และ
ระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนตาม
มาตรฐานสากล 
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1.4 ผู้บริหารมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและ
บริหารจัดการ 
 1.5 ผู้บริหารสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
 1.6 ผู้บริหารมีประสบการณ์อบรม 
ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การจัดการศึกษานานาชาติ 
2. ด้านระบบการบริหารจัดการ 
 2.1 โรงเรียนบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพที่ได้รับการรับรอง
จากองค์กรมาตรฐานสากลระดับ
โลก 
 2.2 โรงเรียนมีระบบการจัดการ
ความรู้ (KM)  และการสร้าง
นวัตกรรมเผยแพร่ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  
2.3 โรงเรียนน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practices) มาใช้ในการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบการบริหารจัดการ 
1. ร้อยละของผู้บริหารที่บริหารจัดการตามขั้นตอนของ TQA 
2. ร้อยละของผู้บริหารที่มีการบริหารด้านบุคลากรอย่างมีอิสระและคล่องตัวในการก าหนด 
    อัตราก าลัง สรรหา  บรรจุ จัดจ้าง ส่งเสริมและพัฒนา 
3. ร้อยละของผู้บริหารที่มีการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศในการจัด 
    การศึกษาโดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและ 
    จ าเป็น 
 

   3. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
   4. โครงการพัฒนาสถานศึกษา 
สู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นตามมาตรฐานสากล ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
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บริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุก
ด้านของโรงเรียน 
2.4 โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การบริหารจัดการ 
ทั้งภายในและต่างประเทศ 
 2.5 โรงเรียนมีการบริหารด้าน
บุคลากรอย่างมีอิสระและคล่องตัว 
โดยสามารถก าหนดอัตราก าลัง  
สรรหา บรรจุ จัดจ้าง ส่งเสริมและ
พัฒนา 
 2.6 โรงเรียนสามารถแสวงหา 
ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เพ่ือ
พัฒนาความเป็นเลิศในการจัด
การศึกษา โดยสามารถบริหาร
จัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพ
ความต้องการและความจ าเป็น 
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3. ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
 3.1 โรงเรียนมีขนาดชั้นเรียน
เหมาะสม โดยมีจ านวนนักเรียน 
ต่อห้อง (ปฐมวัย 25 คน : 1 ห้อง, 
ประถมศึกษา 30 คน : 1 ห้อง, 
มัธยมศึกษา 35 คน : 1 ห้อง)  โดย
มีจ านวนครูที่มีความรู้ตรงสาขา 
วิชาที่สอนเพียงพอ และมี
อัตราส่วนครู 1 คนต่อนักเรียน  
20 คน 
3.2 ภาระงานสอนของครู มีความ
เหมาะสมไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 
 3.3 โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ/ต ารา
เรียนที่มีคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียนได้
ใช้เรียนอย่างเพียงพอ 
 
 

ปัจจัยพื้นฐาน 
1. ร้อยละของนักเรียนที่ใช้บริการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย 
2. ร้อยละของนักเรียนที่ใช้บริการห้องทดลองห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
 3. ร้อยละของนักเรียนที่ใช้บริการห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ที่มีการบริการด้วยระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 4. ร้อยละของครู/นักเรียนที่มีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ 
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3.4 โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์พกพา 
ส าหรับนักเรียนทุกคน 
 3.5 โรงเรียนมีเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมโยง
ครอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียน 
 3.6 โรงเรียนที่มีห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย 
ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และมี
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
เน้นความเป็นเลิศของนักเรียน 
ตามกลุ่มสาระอย่างพอเพียง 
3.7 โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ ที่มี
สภาพแวดล้อมบรรยากาศเอ้ือต่อ
การใช้บริการ มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
การอ่านการเรียนรู้และการค้นคว้า
อย่างหลากหลาย 
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4. ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 
 4.1 โรงเรียนมีสถานศึกษาที่มีการ
จัดการศึกษาในระดับเดียวกันเป็น
เครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ และระหว่าง
ประเทศ 
 4.2 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
และทรัพยากรระหว่างเครือข่าย
โรงเรียนร่วมพัฒนา 
 4.3 โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุน
จากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 4.4 นักเรียนและครูมีเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 

เครือข่ายร่วมพัฒนา 
1. ร้อยละของจ านวนเครือข่ายร่วมพัฒนา ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค   
    ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
2. ร้อยละของครู/นักเรียนที่มีเครือข่ายเรียนรู้กับบุคคลอื่นทั้งระดับประเทศและระหว่าง 
    ประเทศ 
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แผนที่กลยุทธ์ (STRATEGY MAP) 
 

 
 
 
 



ห น้ า  |67 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  ประจ าปีงบประมาณ  2557 
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ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
 
1.  นักเรียนเป็นหัวใจของการพัฒนา 
2.  เน้นน้อมน าคุณธรรมน าความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียงและการปฏิบัติ 
3.  เน้นการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
4.  เน้นการท างานเป็นทีมและการบูรณาการ 
5.  เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลทุกฝ่าย 
6.  เน้นผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของงานโดยการประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
7.  เพ่ิมการน า ICT มาช่วยจัดกระบวนการเรียนรู้ 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 

โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 

1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ 

ตามจินตนาการ 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง 
         ต่อเนื่อง 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ 

รอบตัว 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา 
            ได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ

ตนเอง 
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4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยให้มีเหตุผลประกอบ 

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ 
         มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 

6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ 

 ทางสติปัญญา 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ปัญหาให้แก่นักเรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต

ด้วยความเสมอภาค 
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7.7 ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ

การสอน 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย 

เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและ

เต็มเวลา 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
         อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา

ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
         ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 

10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และ

ความสนใจ 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด 

และความสนใจของผู้เรียน 
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10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย

ตนเอง 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน              

อย่างสม่ าเสมอ 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม 
         ศักยภาพ 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก 

พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ

หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน 
          กฎกระทรวง 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

12.3 จัดระบบข้อมูล สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 

12.4 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
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มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ

สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ

ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 
         ที่ก าหนดขึ้น 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น

ของสถานศึกษา 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ

สถานศึกษา 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ 
                 ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

 
 


